
জাপােন বসবাসরত সকল িবেদশী নাগিরেকর �াতােথর          
৯ জলুাই ২০১২ েথেক শ কেরঃ  
নতুন একি বসবাস বযববাপনা �ি�য়া চালু হওয়ার মেধয িদেয় িভ� একি েরিসেড� কাডর  �দান শ হেব। বতর মােন �চিলত 
বিহরাগত নিথব�ন বযববা িবলু� হেয় যােব ।  
 
েরিসেড� কাডর  �দান 
●কােদর েবলায় এটা �েযাজয্  জাপােন অব�ানরত েযসব বয্ি ্তন মােসর েবশী সমেয়র জনয জাপােন থাকার বসবাস অনমু্ত েপেয়েছন তােদরেক এই 
ের্সেড� কাডর  েদয়া হেব। 
・সাম্য়ক �মেনর  আনুম্ত লাভকারী ্কংবা কটটন্তক অথবা সরকা্র মযরাদােভাাকারী বয্িেদর ের্সেড� কাডর  েদয়া হেবনা ।   
・্বেশষ �ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায় ের্সেড� কােডর র প্রবেতর  ্বেশষ �ায়ী বসবাসকারীর সনদ েদয়া হেব । 
●েযসব তথয এেত সংযুি থাকেব্ বয্ির ছ্ব (শুমাা মখুাবয়ব) ছাড়াও নাম, জাতীয়তা/অ�ল, জ� তা্রখ, ্ল�, বসবাস অনমু্তর অব�ান, অনমু্তর 
সময়সীমা এবং কাজ করার অনমু্তপা বা ওয়াকর  পার্মট সং�া� ্ববরেনর উে�খ ের্সেড� কােডর  সংযুি থাকেব ।   
● ৈবকালীন সময়্  

 েষাল বছর ্কংবা েবশী বয়সীেদর েবলায় েষাল বছেরর কম বয়সীেদর েবলায়  

�ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায়  �দান তা্রখ েথেক সাত বছর পযর�  বয়স েষাল বছর পূণর হওয়া পযর�  
�ায়ী বসবাসকারী যারা নন তােদর 
েবলায়  

বসবাস আনমু্তর সময়সীমার েময়াদ 
উতীণর হওয়া পযর� 

েষাল বছর বয়স পূণর হওয়া ্কংবা অনুম্তর সময়সীমার 
েময়ােদর মেয েযটা আো �েযাজয  

●কাডর  �দােনর �ান্ 
  ・আ�্লক আ্ভবাসন কাযরালয়্ ২০১২ সােলর ৯ জলুাই েথেক শ কের না্রতা, হােনদা, চুব ুও কানসাই ্বমানব�র ্দেয় দীঘর ও মযেময়াদী সমেয়র জনয 
বসবাস অনমু্ত ্নেয় জাপােন যারা �েবশ করেবন, ্বমান ব�ের এই কাডর  তােদরেক েদয়া হেব । তেব অনযানয �েবশ ও ্নারমন পথ ্দেয় জাপােন আাতেদর 
েবলায় �েবেশর পর েপৗর কাযরালেয় বসবােসর েয িকানার উে�খ তারা করেবন, সাারন ের্জ্� ডােক েসই িকানায় তােদর কাডর  পািেয় েদয়া হেব । 
্ব�া্রত আরও তেথযর জনয অন�ুহ কের আ�্লক আ্ভবাসন বযুেরা, েজলা অ্ভবাসন কাযরালয় ্কংবা শাখা কাযরালেয় েযাাােযাা কন ।  
●েকান তা্রেখর মেয ব্হরাাত ন্থব�ন সনদ ের্সেড� কােডর  বদল কের ্নেত হেব?   
・নতুন ের্সেড� কাডর  �দােনর আো ্ন্দর্ সমেয়র জনয বসবােসর িকানা স�েকর  অবাত করা ্কংবা আ�্লক আ্ভবাসন কাযরালেয় �েয়াজনীয় �্�য়া 
েসের েনয়ার কােজ ব্হরাাত ন্থব�ন সনদেক ের্সেড� কােডর র ্বক� ্হেসেব ের েনয়া হেব । ব্হরাাত ন্থব�ন সনদ তাৎ�্নকভােব ের্সেড� কােডর  
বদল কের েনয়ার �েয়াজন েনই ।   
・বসবাস অনমু্তর েময়াদ বৃ্ � ্কংবা আনযনয ে�ো অনমু্ত �দানকালীন সমেয় আ�্লক অ্ভবাসন কাযরালয় েথেক নতুন একি ের্সেড� কাডর  
আেবদনকারীেক েদয়া হেব  
・েষাল বছর ্কংবা েবশী বয়সী �ায়ী আ্বাসীেদর েদরীেত হেল ২০১৫ সােলর ৮ই জলুাইেয়র মেয ের্সেড� কােডর  ন্থব�ন বদল কের ্নেত 
হেব । অনয্দেক েষাল বছেরর কম বয়সী �ায়ী আ্বাসীেদর েবলায় ২০১৫ সােলর ৮ই জলুাই ্কংবা বয়স েষাল বছর পূণর হওয়ার জ� তা্রেখর 
মেয েযটা আো আসেব েসই তা্রেখর মেয অবশযই ের্সেড� কােডর  ন্থব�ন বদল কের ্নেত হেব ।  * ল�য কন – েয সব বসবাসকারীেক 
সু্ন্দর্ কমরকাো ্নেয়া্জত হওয়ার জনয চার ্কংবা পা চ বছেরর বসবাস অনমু্ত েদয়া হেয়েছ, তােদরেকও ২০১৫ সােলর ৮ জলুাইেয়র মেয 
ের্সেড� কােডর  ন্থব�ন বদল কের ্নেত হেব । * ল�য কন – েয সব বসবাসকারীেক সু্ন্দর্ কমরকাো ্নেয়া্জত হওয়ার জনয চার ্কংবা পা চ বছেরর 
বসবাস অনমু্ত েদয়া হেয়েছ, তােদরেকও ২০১৫ সােলর ৮ জলুাইেয়র মেয ের্সেড� কােডর  ন্থব�ন বদল কের ্নেত হেব ।  
●েকান ে�ো এটা আরও েবশী সু্বাজনক ্বেব্চত হেব? 
・পাসেপাটর  ও ের্সেড� কাডর  ্নেয় যারা জাপান তযাা করেছন এবং বসবাস অনমু্তর েময়াদ উতীণর হওয়ার আো এক বছেরর মেয জাপােন পূণরায় �েবেশর 
প্রক�না করেছন, তােদর েবলায় নী্তাতভােব পূণ্�েবশ বা ্র-এ্� অনমু্তর জনয আেবদেনর �েয়াজন হেবনা । এটােক বলা হয় ্বেশষ ্র-এ্� অনমু্ত 
বযব�া । তেব ৈব সমেয়র মেয জাপােন পূণ্�েবেশ যারা বযথর হেবন, জাপােন বসবােসর অ্কার তারা হারােবন । এছাড়া, আরও েয একি ্বষয় ল�যনীয় 
তা হল, ্বেদেশ অব�ানকােল পূণ্�েবেশর সময়সীমা ব্রত করা যােবনা । *ল�য কন – ্বেশষ �ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায় ্বেশষ পূণ্�েবশ অনমু্ত 
দ’ুবছেরর মেয যারা জাপােন ্ফের আসার প্রক�না করেছন তােদর েবলায় �েযাজয হেব ।  
বসবােসর সনদ  
েযসব ্বেদশী বসবাসকারী ের্সেড� কাডর  ্কংবা ্বেশষ �ায়ী বসবাস সনদ লােভ েযাায ্বেব্চত হেবন, জাপা্ন নাা্রকেদর মত একই রকেমর বসবাস 
সং�া� সনদ ্নজ� েপৗর কাযরালয় েথেক তারা সং�হ করেত পারেবন ।   
●েযসব তথয এেত থাকেব্  
্বেদশী বসবাসকারীেদর েদয়া বসবাস সং�া� সনেদ নাম, জ� তা্রখ, ্ল�, িকানা, ও েসই সােথ েকবল ্বেদশীেদর েবলায় �েযাজয তথযাবলী, েযমন, 
জাতীয়তা/আ�্লকতা, বসবাস সং�া� অব�ান, এবং আনেুমা্দত সময়সীমার উে�খ থাকেব ।  
●বসবাস সং�া� সনেদর ক্প সং�হ করা   
্বেদশী নাা্রকরা তােদর বসবাস সং�া� সনদ ্কংবা সনেদ উে�খ থাকা তেথযর ক্প জাপা্ন নাা্রকেদর মতই �ানীয় েপৗর কাযরালেয়র কাউ�ার েথেক 
সং�হ করেত পারেবন । *েমৗ্লক আবাসন ন্থব�ন বযব�া স�েকর  আরও ্ব�া্রত জানার জনয অন�ুহ কের �রা� ও েযাাােযাা ম�নালেয়র নীেচর 
ই�ারেনট ওেয়ব সাইট ্ল� খুেল েদখুন্  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html 
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িন�বিণরত অববায় অবগত করা িকংবা আেবদনপ� জমা েদয়া �েয়াজন হেবঃ  
  প্র্�্ত েকাথায় েযেত হেব 
১) নতুন িকানা সং�া� ্স�া� �হেনর েবলায়, ্কংবা িকানা বদল হেল্  
নতুন িকানায় উেঠ আসা সং�া� েনািশ*, িকানা বদল হওয়ার ্বষেয় জানােনা*, েপৗর এলাকা েছেড় চেল 
যাওয়ার েনািশ** 
* অন�ুহ কের ের্সেড� কাডর  ্কংবা ্বেশষ �ায়ী বসবােসর সনদ (অথবা ব্হরাাত ন্থব�ন সনদ) সােথ ্নেয় 
যােবন ।  
**্ভ� েকান েপৗরসভায় িকানা বদল হেল েয েপৗর এলাকা আপ্ন েছেড় যাে�ন, আো েথেক েসখােন জানােনার 
দরকার হেব । 

 

�ানীয় েপৗর কাযরালয় 

২) নাম, জাতীয়তা/ অ�ল – এসব ্কছু বদল কের েনয়ার সময় ।  আ�্লক আ্ভবাসন কাযরালয়  
৩) ের্সেড� কাডর  হা্রেয় োেল ্কংবা বযবহার অনপুেযাাী অব�ায় ন্ হেয় োেল ।  
৪)�ায়ী বসবাসকারী এবং েষাল বছেরর কম বয়সীেদর েবলায়্ 
・ ের্সেড� কােডর  উে�্খত সময়সীমা উতীণর হেয় োেল । 
৫) চাক্রর অনমু্ত লাভকা্র(কেয়কি ে�ো বয্ত�ম ছাড়া), ছাা ও �্শ�নাথ�েদর েবলায়্  
・আপনার স�্কর ত �্ত�ান, েযমন চাক্রদাতা ্কংবা ্শ�া �্ত�ান নাম ্কংবা িকানা বদল করেল, অথবা 
েকা�া্ন েদউ্লয়া হেয় পড়েল, বা ্নেয়াা চু্ি বা্তল হেয় োেল, ্কংবা নতুন ্নেয়াা চু্ির অীেন অনয েকাথাও 
বদলী হেল ।  

বয্িাতভােব আ�্লক 
অ্ভবাশন বযুেরার কাযরালেয় 
উপ্�ত হেয় অবাত করার 
েনাি্ফেকশন ফমর জমা ্দন 
্কংবা ডাকেযাো েটা্কও 
আ�্লক আ্ভবাসন বযুেরার 
িকানায় েসটা পািেয় ্দন।  

৬। যােদর বসবাস অনমু্তর অব�ান ্নভর রশীল (েযমন �ামী ্কংবা �ী), সু্ন্দর্ েপশা, জাপানী নাা্রকেদর �ামী, 
�ী বা �ায়ী বসবাসকারীেদর স�ান্  
・�ামী-�ীর ্বে�দ বা মতুৃয হেল । 
জাপািন ভাষা ছাড়া অনযানয ভাষায় অনুস�ানঃ িব�ািরত তেথযর জনয অনু�হ কের িনেচর আিফসগেলােত েযাগােযাগ কন । 
●অিভবাসন তথয েক� 
েসামবার েথেক শ�বার্ ৮:৩০ েথেক ১৭:১৫ 
েট্লেফান্ ০৫৭০-০১৩৯০৪ 
 (আই্প েফান, ্প এইচ এস, আ�জর া্তক কল্ ০৩-৫৭৯৬-৭১১২)  

েযসব ভাষায় েসবা পাওয়া যায়্ 
ইংের্জ, চীনা, েকারীয়, �যা্নশ ও পতুর ্াজ 

●উপিবত পরামশর সমথরন লাভ েক� 
েসামবার েথেক শ�বার্ ৯:০০ েথেক ১৬:০০ 
্বেদশী বসবাসকারীেদর পরামশর সমথরন েক� (্শনজকু):  

০৩-৩২০২-৫৫৩৫ 
সাইতামা তথয ও সমথরন: ০৪৮-৮৩৩-৩২৯৬ 
হামামাৎসু বহসংংৃ্তক েক�, উপ্�ত পরামশর �হন কনরার:  

০৫৩-৪৫৮-১৫১০ 

HP: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html 

েট্লেফােন ্কংবা বয্িাতভােব উপ্�ত হেয় অনসু�ােনর েবলায় 
জাপা্ন ছাড়া অনযানয ভাষার েসবা স�ােহর েকান ্দন েসই েসবা �দান 
করা হয় তার উপর ্নভর র করেব । অন�ুহ কের ই�ারেনট ওেয়ব 
েপইেজ তা যাচাই কের ্নেত ভুলেবন না ।   
্শনজকু: ইংের্জ, চীনা, �যা্নশ, পতুর ্াজ, বাংলা, ্ভেয়তনা্ম, 
ইে�ােনশীয়  
সাইতামা: ইংের্জ, পতুর ্াজ, �যা্নশ, চীনা, েকারীয়, তাাােলাা, থাই, 
্ভেয়তনা্ম  
হামামাৎসু: ইংের্জ, পতুর ্াজ, �যা্নশ, চীনা, তাাােলাা  

অ্ভবাসন বযুেরা, ্বচার ম�নালয়: নতুন বসবাস বযাব�াপনা সং�া� তেথযর জনয 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 
*ইংের্জ, চীনা (সহজ ও �থাাত), েকারীয়, �যা্নশ, ও পতুর ্াজ ভাষায় তথয পাওয়া যায় । 

অনবুাদ্ েটা্কও ্বেদশী ভাষা ্ব�্বদযালয় 




